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Rekisterinpitäjä

Nimi

Jämsän seniorit ry
Osoite

Keskuskatu 34, 42100 Jämsä

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

ia msa. senio rit@qma il. co m

2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Eija Konkola

Osoite

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, såhköpostiosoie)
p. O4O 726 4903, eija.konkola@pp.inet.fi

3
Rekisterin nimi K I LTA-jäse n re kiste ri

4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite
pitalä yllä jäsenluetteloa, sopimukset ja oikeutettu etu jäsensuhteen tai muun
asiallisen yhteyden perusteella huolehtia jäsenpalvelusta ja jäsenviestinnästä,
vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden palveluistia ja viestinnåstä.

1) Jäsentiedotus
2) Jåsenlehti Patinan postitus
3) Jåsenpalvelu, kuten kerho- ja tapahtumatoimintaan ilmoittautuminen
4) Yhdistystoimintaan liittyvä viestint l ja tiedottaminen
5) Jäsenyyden tarkastaminen jäsenetujen myöntåmiseksija jäsenvelvollisuuksien
tarkastamiseksi
6) Såhköinen ja suoramarkkinointi (suostumuksella)
7) Varainhankinta
8) Jäsenmaksulaskutus ia tapahtumiin osallistumisen laskutus

5
Reklsterln
tietosisältö

- rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, kotipaikka, syntymäaika
- rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot
- jäsenyystiedot (,åsenlaji, jäsenyyden kesto)
- luottamustoimet järjestösså
- vaoaaehtoisroolit
- ansiomerkit
- jäsenmaksu- ja tapahtumalaskutustiedot
- kerho- ja tapahtumahallinta
- mahdolliset suoramarkkinointikiellot
- yhteisöä tai yhteisön yhteyshenkilöitå koskevat tiedot, y-tunnus, yhteyshenkilöt,
yhteystiedot

6
Säännönmukaiset
tietolä hteet

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.
Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tåssä tietosuojaselosteessa
kuvattuja kåyttötarkoituksia varten myös samaan liittoyhteisöön kuuluvilta tahoilta.
Kyseesså on Kansallisen senioriliiton liittoyhteisön keskitetty jäsenrekisteri.



7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Jäsentiedot tallennetaan Kansallisen senioriliiton keskitettyyn jäsenrekisteriin. Tietoja
käytetään sekä keskusjå4estön, piirien että paikallisyhdistyksen toimesta edellä
kuvattuihin tarkoituksiin. Hyödynnämme henkilötietolen kåsittelyssä lukuumme
toimivia alihankkiioita.

8
Tietojen siirto
EU:N tAi ETA:N

ulkopuolelle

Tietoja ei siinetä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

a) Manuaalinenaineisto

Yhdistyksen jäsenrekisterivastaavat huolehtivat jäsenilmoittautumiskorttien
asianmukaisesta såilwksestå ia ooistiamisesta.

b) ATK:lla käsiteltåvåt tiedot

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimevt henkilöt.
Kullakin käyttä,ällå on oma käyttäjåtunnus ia salasana järjestelmään. Tunnuksia ei
luovutetia toiselle henkilölle. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein,
salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden
varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tieh
ennalta nimeq henkilöt. Säilytämme henkilötietoja vähintään jäsenyyden keston ajan
ottaen huomioon lainsäådånnön ja viranomaisten vaatimukset mm.
kirjapitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoje koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia
koskevat vaatimukset.

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava
lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitåjä huolehtii sellaisista
kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, eftei rekisteröidyistä såilytetä
rekisterisså kåsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai
virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittäå tällaiset tiedot
viipymåttä.

10
Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut

tiedot. Rekisteröity voi itse muuttåa omia yhteystietojaan.
Kaikki tätå selostetta koskevat yhteydenototja pyynnöt tulee esittåå kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.
Mikäli muutamme tåtä selostefta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen
påivättyinå. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida nåistå myös
muulla tiavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla nettisivuillemme asiasta ilmoituksen.
Suosittelemme, ettal käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset
muutoksemme selosteessa.
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Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli
sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttiaa suostumuksesi
tai muuttaa sitå.
Kaikki tätå selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetvlle vhtevshenkilölle.

t2
Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittwät oikeudet

Rekisteröidyllå on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustiaa tai pyytäå
tietojesi käsittelyn rajoittamista sekå tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä
valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtrisista syistä rekisteröidyllä on oikeus
myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä
rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustat
käsittelyå. Rekisterinpitäjä voi kieluiytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa
pyyntöå ainoastaan laissa säädetyin perustein.
Rekisteröidyllå on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä
osin kuin se liittyv suoramarkkinointiin.


